Підпис акціонера (представника акціонера) ________________________ 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 56"
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 17.06.2022 року

Бюлетень для голосування № 10 (кумулятивне голосування)

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _________________________р.

Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім’я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): ______________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____________________________
____________________________________________________________________________________
Кількість голосів, що належить акціонеру: ________________________________________________

Питання порядку денного:
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Кандидати
Кількість голосів
1. Бович Сергій Васильович

2. Михайлюк Сергій Андрійович

3. Пивовар Віктор Васильович


Кількість голосів акціонера для кумулятивного голосування
(кількість голосів акціонера * кількість членів органу, що обирається)



Інформації про кандидатів у члени наглядової ради:

1. Прізвище, ім’я, по батькові: Бович Сергій Васильович;
Рік народження: 1978;
Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Товариство з обмеженою відповідальністю «СТОК ЦЕНТР», розмір пакета акцій, що йому належить – 99,95%;
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства: володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу;
Освіта: Львівський регіональний інститут державного управління при президентові України, 2009, спеціальність – Державне управління, кваліфікація – магістр державного управління;
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: директор ТОВ «Інвестиційна компанія Вітагро»;
Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: директор ТОВ «Інвестиційна компанія Вітагро» із 01.01.2015;
Судимість відсутня;
Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня;
Кандидат є афілійованою особою акціонерного товариства. Характер зв’язку: кандидат є керівником ТОВ «Інвестиційна компанія Вітагро», яке опосередковано володіє домінуючим контрольним пакетом акцій товариства;
Інформація про:
акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: Товариство з обмеженою відповідальністю «СТОК ЦЕНТР», розмір пакета акцій, що йому належить – 99,95%;
Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата відсутні.
Кандидат у члени наглядової ради є представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «СТОК ЦЕНТР», розмір пакета акцій, що йому належить – 99,95%;
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. 

2. Прізвище, ім’я, по батькові: Михайлюк Сергій Андрійович;
Рік народження: 1965;
Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Товариство з обмеженою відповідальністю «СТОК ЦЕНТР», розмір пакета акцій, що йому належить – 99,95%;
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства: володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу;
Освіта: Київський інститут народного господарства, 1988, спеціальність – бухгалтерський облік, аналіз господарської діяльності, кваліфікація –економіст;
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Фінансовий директор ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» (не є членом виконавчого органу);
Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: Фінансовий директор ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» із 06.07.2017;
Судимість відсутня;
Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня;
Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства;
Інформація про:
акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: відсутні;
Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата відсутні.
Кандидат у члени наглядової ради є представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «СТОК ЦЕНТР», розмір пакета акцій, що йому належить – 99,95%;
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. 

3. Прізвище, ім’я, по батькові: Пивовар Віктор Васильович;
Рік народження: 1975
Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Товариство з обмеженою відповідальністю «СТОК ЦЕНТР», розмір пакета акцій, що йому належить – 99,95%;
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства: володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу;
Освіта: Технологічний університет «Поділля», 2003, спеціальність -менеджмент організацій, кваліфікація –менеджер економіст;
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: начальник служби внутрішньої безпеки ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56»;
Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: фахівець служби внутрішньої безпеки із 24.01.2018 по 17.12.2018, із 17.12.2018 – начальник служби внутрішньої безпеки ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56»;
Судимість відсутня;
Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня;
Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства;
Інформація про:
акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: відсутні;
Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата відсутні.
Кандидат у члени наглядової ради є представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «СТОК ЦЕНТР», розмір пакета акцій, що йому належить – 99,95%;
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.


Увага!
Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 56"
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 17.06.2022 року

Бюлетень для голосування № 12 (кумулятивне голосування)

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _________________________р.

Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім’я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): ______________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____________________________
____________________________________________________________________________________
Кількість голосів, що належить акціонеру: ________________________________________________

Питання порядку денного:
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Кандидати
Кількість голосів
1. Iванченко Олександра Володимирівна

2. Савіцький Руслан Борисович

3. Михалевич Ольга Марціновна


Кількість голосів акціонера для кумулятивного голосування
(кількість голосів акціонера * кількість членів органу, що обирається)



Інформації про кандидатів у члени Ревізійної комісії:

1. Прізвище, ім’я, по батькові: Iванченко Олександра Володимирівна
Рік народження: 1969
Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Товариство з обмеженою відповідальністю «СТОК ЦЕНТР», розмір пакета акцій, що йому належить – 99,95%;
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства: володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу;
Освіта: Житомирський автомобільно-шляховий технікум, 1988, спеціальність – будівництво та експлуатація автомобільних шляхів, кваліфікація – технік-будівельник;
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: начальник планово-економічного відділу ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56»;
Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: начальник планово-економічного відділу ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» із 18.05.2015;
Судимість відсутня;
Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня;
Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства;
Інформація про:
акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: відсутні;
Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата відсутні.

2. Прізвище, ім’я, по батькові: Савіцький Руслан Борисович
Рік народження: 1991
Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Товариство з обмеженою відповідальністю «СТОК ЦЕНТР», розмір пакета акцій, що йому належить – 99,95%;
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства: володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу;
Освіта: Кам’янець-Подільський державний аграрно-технічний університет, 2013, спеціальність – облік і аудит, кваліфікація – магістр з обліку і аудиту;
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: головний казначей ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56»;
Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: бухгалтер ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» із 12.09.2019 по 01.10.2021, головний казначей ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» із 01.10.2021;
Судимість відсутня;
Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня;
Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства;
Інформація про:
акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: відсутні;
Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата відсутні.

3. Прізвище, ім’я, по батькові: Михалевич Ольга Марціновна
Рік народження: 1968
Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Товариство з обмеженою відповідальністю «СТОК ЦЕНТР», розмір пакета акцій, що йому належить – 99,95%;
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства: володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу;
Освіта: Донецький політехнічний інститут, 1993,спеціальність – автомобільні шляхи, кваліфікація –інженер будівельник;
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Інженер з технічного нагляду ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56»;
Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: бухгалтер ПАТ «Хмельницьке ШБУ №56» з 22.04.2016 по 01.08.2017
заступник головного бухгалтера  ПАТ «Хмельницьке ШБУ №56» з 01.08.2017 по 20.01.2020, інженер з технічного нагляду ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» із 20.01.2020;
Судимість відсутня;
Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня;
Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства;
Інформація про:
акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: відсутні;
Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата відсутні.




